8

K ULTÛRAS

PAVELDAS

MUZIEJØ SENOSIOS
FOTOGRAFIJOS
KOLEKCIJØ REIKÐMË
DOKUMENTUOJANT

LIETUVOS KELIÀ Á
VALSTYBINGUMÀ
D ANUTË MUKIENË

Lietuvos muziejuose sukaupta daugiau negu 6 milijonai eksponatø. Didelæ jø dalá sudaro istorinë fotografija. Didþiausi jø kiekiai
sukaupti Lietuvos nacionaliniame, Nacionaliniame M. K. Èiurlionio
dailës, Ðiauliø „Auðros“, Lietuvos dailës, Valstybiniame Vilniaus
þydø Gaono, Kauno IX forto, Panevëþio kraðto, Kretingos, Maþosios
Lietuvos istorijos, Rokiðkio kraðto muziejuose bei Þemaièiø muziejuje „Alka“. Dauguma jø sukurta XIX a. II pusëje ir XX a. pradþioje.
Fotografijø, sukur tø pirmuoju fotografijos gyvavimo ðimtmeèiu
(1839–1939), nëra daug, taèiau ta mûsø kultûros paveldo dalis yra
labai reikðminga. Pirmiausia dël to, kad bûtent ðiuo istoriniu laikotarpiu Lietuvoje vyko tokie svarbûs ávykiais kaip:
• 1863 m. sukilimas;
• Lietuviðkos spaudos draudimas ir jo panaikinimas;

Prie baigiamø sunaikinti Rietavo Oginskiø dvaro rûmø galerijø arkadø.
XX a. 3 deð. pabaiga. Fotografas neþinomas. Nuotrauka saugoma
Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejuje

• Lietuviø tautinio judëjimo pakilimas;
• Pirmasis pasaulinis karas;
• Lietuvos valstybingumo atkûrimas ir átvirtinimas;
• Lietuviø kovos siekiant susigràþinti Vilniaus kraðtà ir Klaipëdà.
Senosiose fotografijose yra uþfiksuotos minëtø ávykiø akimirkos ir juose dalyvavæ asmenys, palikæ ryðkø pëdsakà Lietuvos
istorijos, mokslo, kultûros raidoje.
Senoji fotografija – svarbi dokumentinio paveldo dalis. Daugelis
ðiandien Lietuvos muziejuose saugomø, muziejams ið asmeniniø
kolekcijø perduodamø fotografijø iki ðiol Lietuvos gyventojams, tarp
jø ir istorikams, nebuvo ar nëra þinomos. Tuo tarpu ne kas nors
kitas, o fotografija, bûdama dokumentinio paveldo dalis, yra iðkalbingiausia ir teisingiausia istoriniø ávykiø ir juose dalyvavusiø asmenø atminties fiksuotoja bei metraðtininkë. Todël, tyrinëdami fotografijas, identifikuodami jas, daþnai galime ne tik papildyti istorikø iðleistas knygas, bet ir pakoreguoti kai kuriuos jø puslapius.
Lietuvos dailës muziejus (toliau – LDM) – tarptautinio 2012–2015 m.
ágyvendinamo senø nuotraukø skaitmeninimo ir sklaidos projekto
„Europeana Photography“ partneris. LDM turi nemaþà istorinës fotografijos rinkiná ir já jau beveik visà yra suskaitmeninæs, didelæ
dalá pavieðinæs internete. Nuo 2009 m. vidurio veikia LDM filialas
Lietuvos muziejø informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
(toliau – LM ISC LIMIS), kuriam patikëta organizuoti ir koordinuoti
kultûros paveldo objektø skaitmeninimo veiklas visuose Lietuvos
muziejuose. Dedant pagrindus skaitmeninimo veikloms muziejuose ir plëtojant jas, ðiam centrui buvo patikëta sukurti ir nacionaliniuose bei respublikiniuose muziejuose ádiegti Lietuvos integralià
muziejø informacinæ sistemà – áranká, kuris sudarytø galimybæ
muziejams ne tik automatizuotai apraðyti juose sukauptus kultûros
paveldo objektus, bet ir kaupti, saugoti bei vieðinti informacijà apie
juos bei teikti ðià informacijà kitoms duomenø bazëms ir portalams ir taip Lietuvos muziejuose sukauptà kultûros paveldà integruoti á tarptautinæ virtualià kultûros paveldo erdvæ.
LIMIS sistema sukurta 2010–2012 metais, ðiemet plëtojamas jos
funkcionalumas, kuriamos naujos elektroninës paslaugos. Ðiandien
su LIMIS sistema jau gali dirbti visi Lietuvos muziejai. Tai pagrindinis
árankis, kuriuo dabar yra naudojamasi automatizuotai apraðant eksponatus, kaupiant ir teikiant informacijà apie juos visuomenei.
Lietuvos dailës muziejuje organizuoti ir koordinuoti darbus, susijusius su muziejaus dalyvavimu tarptautiniame projekte „Europeana Photography“, yra pavesta LM ISC LIMIS. Ávertinæs tà faktà,
kad projektas gali bûti viena ið veikslingø priemoniø paskatinti Lietuvos muziejus geriau iðtyrinëti juose sukauptus senosios fotografijos rinkinius, juos suskaitmeninti ir padaryti labiau prieinamus
visuomenei, LDM, bûdamas ðio projekto partneris, pakvietë projekte dalyvauti ir Lietuvos muziejus, kurie yra sukaupæ pirmuoju
fotografijos gyvavimo ðimtmeèiu sukurtø fotografijø rinkinius. Tà
kvietimà iðgirdo nemaþai muziejø. Ðiuo metu bendradarbiavimo
sutartys dël dalyvavimo projekte „Europeana Photography“ jau yra
pasiraðytos daugiau negu su 30 Lietuvos muziejø. Daugelyje jø
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sienio ðaliø architektûros objektai, kompleksai, miestø ir kitø gyvenvieèiø vaizdai; „Lietuvos istorijai svarbûs ávykiai.

DALYVAVIMAS PROJEKTE –
PASKATA SUSISTEMINTI
INFORMACIJÀ MUZIEJUOSE

Kunigas Antanas Juðka Kauno kalëjime 1864 m.
Fotoreprodukcija ið RKIC archyvo. Fotografas
neþinomas

senosios fotografijos jau yra suskaitmenintos arba yra skaitmeninamos ir automatizuotai apraðomos dirbant su Lietuvos integralia muziejø informacine sistema. Fotografijø meta duomenys susiejami su nuotraukø skaitmeniniais vaizdais, visa ði informacija vieðinama LIMIS sistemos por tale
www.limis.lt ir per projekto vykdytojus teikiamas á portalà „Europeana“ www.europeana.eu.

SVARBIAUSIOS LIETUVOS
MUZIEJUOSE SAUGOMØ
FOTOGRAFIJØ TEMOS
Lietuvos dailës muziejus, organizuodamas ir koordinuodamas projekto veiklas Lietuvoje, ið visø á „Europeana Photography“
projektà ásijungusiø Lietuvos muziejø surinko informacijà apie juose saugomus fotografijos rinkinius ir fotografijø tematikà.
Paaiðkëjo, kad didþiàjà dalá muziejuose saugomø fotografijø sudaro vaizdai, kuriuose
uþfiksuota lietuviø etnografija ir buitis. Kitos
daþniausiai pasitaikanèios fotografijø temos
yra „Lietuvos kraðtovaizdis; „Valstybës, politikos, kultûros, meno, mokslo, sporto, visuomenës veikëjai, kariðkiai, policininkai,
neidentifikuotos asmenybës; „Lietuvos ástaigø, visuomeniniø organizacijø, draugijø, judëjimø, partijø veikla; „Nuotraukos, kuriose uþfiksuoti Lietuvos architektûros objektai, kompleksai, miestø ir kitø gyvenvieèiø
vaizdai; „Mada Lietuvoje XIX a. pab. – XX a.
pr. (1–4 deð.); „XIX a. pab. – XX a. pr. ðalyje
veikusios ðvietimo ir mokslo ástaigos, jø
ðiokiadieniai, darbuotojai, auklëtiniai; „Uþ-

Lietuvos muziejø átraukimas á tarptautiná
fotografijø skaitmeninimo ir sklaidos projektà „Europena Photography“, kaip ir buvo
tikëtasi, daugeliui jø buvo didelis postûmis
ir paskata susisteminti informacijà apie ðiose ástaigose saugomà istorinæ fotografijà,
suskaitmeninti ðiuos eksponatus ir ðiuolaikiðkomis, patraukliomis formomis jà pristatyti visuomenei. Projekto ágyvendinimo metu
didelë dalis á rinkinius neátrauktø fotografijø
buvo identifikuota ir papildë muziejø rinkinius. Tikimasi, kad ir tie muziejai, kurie á ðá
projektà neásijungë, matydami, kaip dirba
jø kolegos, ásitrauks á senosios fotografijos
identifikavimo, automatizuoto apraðymo ir
informacijos apie jas kaupimo bei sklaidos
veiklas ir artimiausiais metais jau bus galima pasakyti, kad Lietuvos muziejø istorinës fotografijos rinkinys yra sutvarkytas ir
lengvai prieinamas visuomenei.

MUZIEJUOSE SAUGOMØ
FOTOGRAFIJØ RINKINIØ
FORMAVIMO YPATUMAI
Sunku tinkamai ávertinti Lietuvos muziejuose saugomus istorinës fotografijos rinkinius, jø tematikà, neávertinus to fakto, kad
XX a. pr. natûraliai prasidëjusá ðiø rinkiniø
formavimo procesà stipriai veikë XIX a. II p.
ir XX a. Lietuvos politiniai ávykiai.
Vykstant politinëms suirutëms, keièiantis valdþioms, ypaè jei á valdþià ateina represinës jëgos, jei ðalis okupuojama, didelë
dalis þmoniø, norëdami apsaugoti save ir
savo artimuosius, naikina dokumentus, kurie gali bûti panaudoti prieð juos kaip ákalèiai. Fotografijos yra iliustratyvûs dokumentai, taigi jie daþniausiai sunaikinami vieni ið
pirmøjø. Keièiantis valdþioms, karo metais
nemaþai dokumentinio paveldo objektø muziejuose taip pat buvo sunaikinta, iðgrobstyta arba sunyko savaime, nes nebuvo tinkamø sàlygø jas saugoti. Didelë dalis Lietuvos muziejø senøjø istoriniø fotografijø,
kuriose áamþinti nepriklausomos Lietuvos
svarbûs ávykiai ir jø veikëjai, faktiðkai ið
naujo buvo pradëti formuoti arba prikelti ið
„pogrindþio“, pradëti pristatyti visuomenei
po Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo
(1990 m. kovo 11 d.). Taip Lietuvoje atsitiko
dël to, jog sovietmeèiu visa, kas buvo iki

Grafienë Sofija Tiðkevièienë su dukrele. XIX a.
8 deð. Fotografas Robertas Borchartas.
Nuotrauka saugoma Kretingos muziejuje

sovietø valdþios ávedimo ir neatitiko sovietinës ideologijos, nebuvo galima vieðinti,
neuþsitraukiant ant savæs valdþios nemalonës, nerizikuojant bûti pradëtam persekioti.
Taigi praeities istorijos liudininkø (fotografijø) kaupimas anuo metu nebuvo pageidautinas ir muziejuose. Jei muziejai tokiø istoriniø fotografijø ir turëdavo, tai èia dirbæ þmonës bûdavo priversti jas slëpti, „pamirðti“,
kad jie turi tokiø istorinës faktø liudytojø.
Kokie buvo tie svarbiausi politiniai ir kiti ávykiai, ver tæ Lietuvos þmonës naikinti
dokumentiná paveldà, tarp jø ir fotografijas, kaip ákalèius, ar kuriems vykstant savaime susidarë aplinkybës, pagreitinusios
tokiø kultûros paveldo objektø kaip fotografija nykimà?
*1863 m. sukilimas ir po jo sekusios carinës valdþios represijos, tarp jø ir 1864 m.
prasidëjæs lietuviðkos spaudos lotyniðkais
raðmenimis draudimas;
* Pirmasis pasaulinis karas (1914–
1918 m.);
* 1918 m. vasario 16-oji (Lietuvos nepriklausomos valstybës su sostine Vilniumi
atkûrimas);
* 1918–1920 m. lietuviø kovos su lenkais ir lenkø okupacija Vilniaus kraðte;
* 1918 m. gruodþio 16 d. Vinco Kapsuko
manifestas dël LTSR atkûrimo ir 1918 m.
(Nukelta á 10 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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PARODA „LIETUVOS VALSTYBËS MOKSLO,
KULTÛROS, POLITIKOS ELITAS XIX a. II p. –
XX a. pr. IR JO APLINKA“
LDM filialas LM ISC LIMIS, rengdamas kilnojamàjà stendinæ parodà „Lietuvos valstybës mokslo, kultûros, politikos elitas XIX a. II p.
– XX a. pr. ir jo aplinka“, muziejø, kurie dalyvauja projekte, papraðë
suskaitmeninti ir atsiøsti parodai nuotraukø ið savo rinkiniø, kurios
atitiktø ðià tematikà. Gautas nuotraukas buvo pabandyta suskirstyti
pagal temas. Paaiðkëjo, kad didþiausià dalá atsiøstø nuotraukø sudaro tos, kuriose yra áamþinti XIX a. II p. – XX a. pr. Lietuvos tautinio
judëjimo veikëjai (daugiausia tai kultûroje, literatûroje, labiausiai pasiþymëjæ asmenys). Antrà vietà pagal pateiktø nuotraukø skaièiø
sudaro fotografijos, kuriose yra áamþinti dvarai ir jø ðeimininkai, kiti
dvariðkiai ar jø artimieji, bièiuliai. Treèioje vietoje – valstybës ir politikos veikëjai. Ketvirtoje – dvasininkai. Penktoje – iðkilûs lietuviø
literatûros klasikai, kalbininkai. Ðeðtoje – svarbûs Lietuvos ávykiai.
Þemës ûkio paroda. Darþininkystës paviljonas. Rietavas. 1878 m.
Nuotrauka ið Þemaièiø muziejaus „Alka“ rinkiniø

(Atkelta ið 9 p.)
gruodþio – 1919 m. rugpjûèio laikotarpiu vykusios Lietuvos savanoriø kovos su Raudonàja armija;
* 1919 m. sausio mënesio ávykiai Vilniuje, kai miestà okupavo
Raudonoji armija;
* Lietuvos savanoriø kovos su bermontininkais 1919 m. II p.;
* Vilniaus kraðto prijungimas prie Lenkijos 1922 m.;
* 1922 m. Þemës reforma;
* 1923 m. Klaipëdos sukilimas ir Klaipëdos prijungimas prie
Lietuvos, Klaipëdos kraðto pripaþinimas Lietuvai;
*1926 m. gruodþio 17 d. ávykdytas tautininkø perversmas, liaudyje þinomas Smetonos vardu;
*1927 m. Lenkijos valdþios represijos Vilniaus kraðte;
* 1940 m. sovietinë okupacija Lietuvoje;
*1941–1945 m. – Antrasis pasaulinis karas, vokieèiø okupacija, Lietuvoje ir naciø vykdytas þydø tautos genocidas Lietuvoje;
*1940–1945 m. – Lietuvos mokslo, ðvietimo, kultûros, politikos
elito priverstinë emigracija á uþsiená, siekiant iðvengti okupaciniø
valdþiø represijø;
*Pokario kovos Lietuvoje;
*1945–1990 m. sovietinë okupacija, lietuviø trëmimai;
*Lietuvos dvarø nacionalizavimas 1940–1941, 1945 ir vëlesniais metais, dvarininkø pasitraukimas ið Lietuvos;
*Masinë melioracija, kurios metu buvo sunaikinta didelë dalis
vienkiemiø, kultûros paveldo objektø.
Tø ávykiø, kritiniø mûsø valstybës ir tautos iðlikimui laikotarpiø
Lietuvos istorijoje yra daug. Akivaizdu, jog aplinkybës, dël kuriø
dalis dokumentinio paveldo, net ir to, kuriame kaip ir raðytiniuose
ðaltiniuose, buvo uþfiksuoti svarbiausi mûsø valstybës formavimosi þingsniai ir jo dalyviai, ðalyje buvo sunaikinta, gerokai perþengia pirmojo fotografijos gyvavimo ðimtmeèio ribas. Naikinimo
procesas tæsiasi iki ðiol, vyksta dabar. Ðiandien tokio naikinimo
pagrindinë prieþastis yra ta, kad, keièiantis kartoms, istorinë atmintis blësta. Fotografijos, jei jos laiku nëra identifikuotos, ypaè
ankstesniø jø savininkø, jei ðiø objektø paveldëtojai neþino arba
nesupranta fotografijoje uþfiksuotos informacijos reikðmës, laikui
einant netenka didþiosios dalies savo informacinës funkcijos, vertës, tampa nebereikalingomis ir arba paèios sunyksta, arba yra
sunaikinamos.

LIETUVOS IÐKILIOS ASMENYBËS, KURIØ
NUOTRAUKØ IÐSAUGOTA DAUGIAUSIAI
Ið muziejuose sukauptø fotografijø matome, kad labiausiai fotografuojamas þmogus tarpukariu Lietuvoje buvo prezidentas Antanas Smetona. Jis ávairiø renginiø, kelioniø metu yra uþfiksuotas ir
Kaune, ir Ukmergëje, ir Palangoje, ir Kretingoje, ir daugelyje kitø
vietoviø. Taigi, tyrinëdami tokias fotografijas ir sistemindami
informacijà apie jas, ðiandien jau galime kur kas iðsamiau, negu tai
buvo galima padaryti sovietmeèiu, apraðyti ðio prezidento veiklà,
jo ryðius su tëviðkënais, ávairiais gyventojø sluoksniais.
Esame muziejuose iðsaugojæ ir didelá pluoðtà savo literatûros klasikø nuotraukø. Tarp tokiø asmenybiø iðskirtinas Lietuvos patriarchas Jonas Basanavièius, kalbininkas Jonas Jablonskis, raðytojai
Antanas Baranauskas, Beniuðevièiûtë-Þymantienë-Þemaitë, Jonas
Maèiulis-Maironis, Julija Antanas Vienuolis-Þukauskas, Gabrielë Petkevièaitë-Bitë, Marija Peèkauskaitë-Ðatrijos Ragana bei daugelis kitø. Didþioji dalis tokiø nuotraukø iðsaugota asmeniniuose archyvuose (tarp jø ir asmenø, Antrojo pasaulinio karo metais pasitraukusiø
gyventi á uþsiená). Tarp tokiø yra Marijos ir Jurgio Ðlapeliø fotografijø
kolekcija, perduota saugoti Vilniuje, buvusiame jø name, veikianèiam Marijos ir Jurgio Ðlapeliø namui-muziejui. Ðioje kolekcijoje
saugomos nuotraukos suteikia itin daug informacijos apie XX a. pr.
Vilniaus aukðtuomenës, inteligentø gyvenimà, iðkiliausius ano meto
valstybës, politikos, kultûros, mokslo, verslo atstovus, jø ryðius,
mieste vykusius svarbiausius kultûrinius renginius. Ðlapeliø kolekcijos fotografijos ankstesniø jos savininkø yra gana iðsamiai apraðytos, todël, susipaþinæ su jomis, jau galime raðyti ne tik sausais istoriniais faktais pagrástà mûsø valstybës kûrimosi, kultûros, ðvietimo
raidos istorijà, bet ir pasiekti, kad ji bûtø átaigi, labiau suprantama ir,
kaip jau buvo minëta, pakoreguoti kai kurias stereotipais á mûsø
atmintá áaugusius istorijos faktus.

SVARBÛS ISTORIJOS LIUDININKAI –
FOTOGRAFIJOS IÐ LIETUVOS DVARØ
Nemaþà ir itin vertingà dalá istoriniø fotografijø muziejuose sudaro Lietuvos dvarø nuotraukos. Lietuvos periferijoje XVIII, XIX ir
XX a. pr. pastatyti dvarai, jø ansambliai geriausiai iðsilaikë ten, kuriuose tarpukariu ar po Antrojo pasaulinio karo buvo perduoti muziejams. Jie net ir sovietmeèiu kaupë informacijà apie tuos dvarus
bei jø savininkus. Ðis darbas itin pagyvëjo po Lietuvos nepriklau-
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somybës atkûrimo. Ðie rinkiniai dabar toliau kaupiami. Paskutiniais metais nemaþai dvarus ir juose buvusá gyvenimà identifikuojanèiø nuotraukø ásigyjama jau ir uþsienio ðalyse, ten vykstanèiuose aukcionuose, nusiperkama antikvariatuose, ið kolekcininkø. Jos
itin daug kà pasako apie mûsø valstybës istorijà, nes XIX a. II p. –
XX a. pr. dvarai darë itin didelæ átakà Lietuvos politikai, kultûrai, mokslui ir ðvietimui. Toklia proga vertëtø paminëti Rietavo dvarà, kurio
viename ið iðlikusiø pastatø dabar veikia Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejus. Ne kur nors kitur, o Rietave, buvusioje tolimoje Lietuvos provincijoje, Rietavo dvaro ðeimininkams rûpinantis, 1882 m. buvo nutiesta pirmoji Lietuvoje telefono linija, po 10 metø
(1892-aisiais) pradëjo veikti pirmoji Lietuvoje elektrinë, 1842 m. –
pirmosios taupomosios kasos. 1846 m., remiant kompozitoriaus ir
politiko kunigaikðèio Mykolo Kleopo Oginskio sûnui Irenëjui, to meto
Lietuvos visuomenës ðvietëjas Laurynas Ivinskis pradëjo leisti garsiuosius kalendorius „Metskaitlius ûkiðkus“. Bûtent Rietavo dvaro
ðeimininkø iniciatyva Þemaitijoje 1860 m. pradëtos rengti þemës
ûkio parodos, skatinusios visokeriopà ûkininkavimo ir kasdieninës
buities paþangà. 1859 m. Rietave, dvaro ðeimininkams remiant,
atidaryta pirmoji Lietuvoje þemës ûkio mokykla, tada vadinta „Ûkininkystës mokslinyèia“. Rietave buvo árengta ir pirmoji Lietuvoje
elektros jëgainë.
Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejus vienas ið jauniausiø savivaldybiø muziejø Lietuvoje, taèiau jis, rengdamasis buvusio dvaro ðeimininko, kompozitoriaus, diplomato, visuomenës veikëjo Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo metinëms, kurias paminësime 2015 m., atlieka didþiulá darbà, kaupdamas dokumentiná paveldà apie ðá iðkilø, pasaulyje plaèiai þinomà þmogø,
tyrinëdamas ir populiarindamas jo palikimà. Ðis muziejus dalyvauja projekte „Europeana Photography“ ir, rengdamasis pavieðinti sukauptas fotografijas, gerokai padidino savo muziejaus rinkinius,
tuo svariai prisidëdamas prie savo kraðto ir visos Lietuvos istorijos
praturtinimo naujais faktais. Naujai surastos fotografijos koreguoja
susiformavusius stereotipus apie praeities ávykius ir asmenybes.
Graþø pavyzdá kitiems Lietuvos muziejams, identifikuodamas ir
skaitmenindamas sukauptus istorinius fotografijos rinkinius, rodo
Kretingos muziejus ir Þemaièiø muziejus „Alka“. Kretingiðkiams
pasisekë ne tik todël, kad po Antrojo pasaulinio karo muziejui buvo
perduotas turtingas nacionalizuoto Kretingos grafø Tiðkevièiø dvaro, kurio patalpose muziejus dabar veikia, fotografijø archyvas, bet
ir kad ðiame muziejuje dirba vienas ið geriausiø Lietuvos muziejininkø – istorikas ir archeologas Julius Kanarskas. Ðio muziejaus
istorinës fotografijos rinkinys jo dëka yra tyrinëjamas itin nuosekliai ir profesionaliai. Muziejus jau suskaitmenino ir projektui pateikë daugiau negu 1 000 senøjø fotografijø.
Itin ádomus ne tik savo turiniu, bet ir formavimosi istorija Þemaièiø muziejaus „Alka“ fotografijø rinkinys. Jam priklauso ir pokario
metais muziejui perduotos fotografijos ið daugelio Þemaitijos regiono nacionalizuotø dvarø. Èia saugomas ir didelis kiekis istoriniø
fotografijø, kuriø autoriai yra Telðiø apskrityje dirbæ, kraðto gyventojus, jø buitá, miesteliø vaizdus, architektûrà, kraðtovaizdá ir ðio
regiono svarbiausius ávykius fiksavæ prieðkario fotografai. Vartydamas jø sukurtas nuotraukas pamatai, koks buvo tikrasis kraðto
gyvenimas, kelià, kuriuo ëjome ir atëjome á ðiø dienø Lietuvà.
Paskutiniais metais Þemaièiø muziejaus „Alka“ fotografijos rinkiniai pasipildë itin vertingomis stiklo negatyvø kolekcijomis, kurios buvo surastos rekonstruojant prieðkario metais pastatyto muzie-
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Þemës ûkio paroda. Organizatoriai ir sveèiai centriniame paviljone.
Rietavas. 1878 m. Nuotrauka ið Þemaièiø muziejaus „Alka“ rinkiniø

Þemës ûkio paroda. Miðkininkystës paviljonas. Rietavas. 1878 m.
Nuotrauka ið Þemaièiø muziejaus „Alka“ rinkiniø

jaus pastato rûsius. Ðio muziejaus pavyzdys rodo, kad Lietuvos muziejø istorinës fotografijos rinkiniai, kurie gali padëti identifikuoti XIX
a. II p. – XX a. pr. Lietuvos istorijos ávykius ir juos iðsamiai pristatyti,
asmenis, kurie juose dalyvavo, bei aplinkà, kurioje tie asmenys gyveno, nëra baigtiniai. Jie nuolat pasipildo naujais eksponatais. Jø
ver të, vykstant tyrinëjimo, identifikavimo procesui, didëja. Visa
tai mums sudaro galimybæ geriau paþinti save, savo istorijà, o
kitiems – paþinti mus, patikslinti kai kuriuos mûsø istorijos puslapius.
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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